
 
Mensagem a todos os funcionários e usuários do nosso querido  

Hospital Emílio Ribas 

 

Estamos todos trabalhando por um "Emílio 
Ribas por inteiro”, moderno e de excelência! 

 

1. Além da aceleração da maior reforma da sua história, na última quinta-
feira, em visita ao hospital, o secretário de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, assumiu o compromisso de que HAVERÁ CONCURSO 
PÚBLICO para a ampliação também de seu quadro de Recursos Humanos. 

 

2. O hospital continua e continuará sendo 100% SUS.  Jamais houve 
qualquer discussão sobre a terceirização integral do Hospital Emílio Ribas, 
tampouco sobre remanejamento de seus profissionais para outros serviços. 
A ideia, segundo o secretário, é adotar um modelo híbrido com 
contratações (por meio de concurso público) e contratualizações pontuais. 

 

3. O atendimento de todos os pacientes do Emílio Ribas seguirá sendo feito 
com a dedicação e profissionalismo de todos os seus funcionários. 

 

4. Estar na linha de frente do combate à Covid-19 com a urgência com que 
a população necessitava, só foi possível porque o Estado fez a contratação 
de 181 profissionais em regime de Contrato por Tempo Determinado e 
também de uma empresa terceirizada especificamente para atendimento 
dos casos de Covid, proporcionando, por exemplo, a ampliação dos leitos 
de UTI, de 12 para 70, em apenas 40 dias. 

 

5. A capacidade atual de atendimento do hospital segue sendo a mesma e 
só será ampliada no ano que vem, por isso o estudo sobre a ampliação do 
RH tem sido tema de várias discussões 

 



6. Desta vez, a Secretaria de Estado da Saúde estuda modelos de gestão 
para a ampliação dos Recursos Humanos, contratando, obviamente, 
infectologistas, mantendo assim seu atendimento especializado e seu 
histórico compromisso com a formação de novos profissionais. Para isso, 
há uma avaliação técnica séria em andamento, que leva em conta padrões 
de qualidade no atendimento e sustentabilidade econômica, afinal estamos 
falando de dinheiro público.  

 

7. Inclui-se aqui, a reabertura dos tradicionais leitos da infectopediatria, em 
enfermaria e UTI. Projeto proposto pela equipe de pediatria do hospital. 

 

8. Exemplos de modelos de gestão em recursos humanos que estão em 
discussão são os utilizados pelo ICESP (Instituto do Câncer) e pelo 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, que contam com apoio de 
fundações e são reconhecidos pela excelente assistência à população por 
meio do SUS, além da formação de profissionais e produção de 
conhecimento. 

 

9. Não é cabível falar em "desmonte do hospital", enquanto se discute 
ampliação de Recursos Humanos e enquanto se aplicam aproximadamente 
R$ 250 milhões para sua reforma e ampliação, além de se investir na 
modernização do seu parque de diagnóstico. Equipamentos estes que estão 
disponíveis também para toda a rede SUS. 

 

10. A diretoria mantém diálogo constante e aberto com todo corpo clínico, 
médicos residentes, equipes multiprofissionais e funcionários neste 
momento de futura ampliação, trabalhando por um instituto moderno e de 
excelência, a fim de cumprir sua missão secular de assistência, ensino e 
pesquisa em infectologia. 

 
Diretores do Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

Luiz Carlos Pereira Júnior  
Ralcyon Teixeira 
 
 
 


